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I-TRAP
120 LED

INSECTOCAÇADOR DE DUPLA 
FACE SUSPENSO OU PAREDE

Com o seu design inovador, o i-trap 
120 LED é recomendado para áreas 
profissionais, industriais e outras áreas 
alimentares.
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Razões para começar a usar o i-trap 120 LED:

• A unidade pode ser montada na parede ou no teto.
• Cobertura efetiva até 120 m2

• Design eficaz e comprovado
• A tecnologia UV-A LED oferece uma economia de energia de 298 kW 

por unidade/ano. (comparando com a unidade de lâmpadas fluorescentes)

• 3 anos de vida (25.000 horas) da lâmpada LED UV-A 
• A estrutura em alumínio oferece robustez e torna a unidade leve e 

fácil de segurar.
• Manutenção rápida e muito simples.
• Tela adesiva colocada discretamente atrás das lâmpadas, o que oferece 

um desempenho otimizado.
Garantia LED lâmpada: 2 anos para falhas elétricas 

(defeitos mecânicos estão excluídos da garantia)

Lâmpadas LED

A tecnologia LED oferece 
claras vantagens em termos de 
eficiência (menor consumo de 
energia) e pegada ambiental.

Tela adesiva

Os insetos são capturados pela 
tela adesiva impedindo que caíam 
e preserva-os ao longo do tempo. 
Os insetos capturados podem ser 
contados e as espécies de insetos 
podem ser analisadas, o que permite 
uma monitorização mais eficaz.

i-trap 120 LED
Com o seu design discreto, o i-trap 120 LED é recomendado 
para áreas profissionais, industriais e áreas de produção, 
manuseamento ou consumo de alimentos. O i-trap 120 LED 
pode ser montado no teto ou na parede, utilizando o suporte 
de montagem. A estrutura do i-trap 120 LED é em alumínio, 

o que o torna  numa unidade forte e leve. Quando os insetos 
entram na armadilha, eles são controlados pela tela adesiva de 
dupla face que está posicionada no centro da unidade.
Manutenção simples, robusto, elegante e eficaz;

o i-trap 120 LED oferece tudo isso.

Especificações técnicas

(*) after 25.000 hours a loss of 30% in efficiency has to be expected and lamps need to be replaced                             

Cobertura da área
Fonte de luz
Tipo de lâmpadas UV
Fornecimento elétrico
Especificações de captura
Consumo de energia
Peso
Material
Grau de proteção
Garantia
Int. norma de construção
Tempo de vida da lâmpada
Dimensões (A x L x P)
CE-aprovado
Posição de montagem
Cabo
Embalagem
Serviço
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120 m2 cobertura efetiva
4 x 15 W Astron UV-A lâmpada LED
Uv-A Lamp RoHS certificado
110-240 V x 50-60 Hz
Tela adesiva de dupla face
44 watts
5 Kg
Estrutura em alumínio revestido de branco
IP 20
2 anos retorno à base
acc. IEC 60.335-259 int. padrão para exterminadores de insetos
25.000 horas* 
365 x 580 x 150 mm (14.3 x 22.8 x 6 inches) 
Sim
Teto ou parede (tipo bandeira)
Incluído
Caixa de cartão rígido
Unidade pode ser manuseada sem ferramentas especiais

Economia de energia & controlo efetivo 

de mãos dadas
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